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Többezer kut ivóvizét vizsgálja meg 
a vegykisérleti állomás 

164 Artézi bal mflkfidlk Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy-
szabású munkára készül az Alföldi Mezőgaz-
dasági Intézet vegykisérleti állomása. Az ősz 
folyamán hozzákezdenek az ivóviz ellenőrzé-
séhez a vegyelemzés szempontjából. Az ivóviz 
tisztaságára sokhelyen panasz merült fel, de 
a vegykisérleti állomás, személyzethiány miatt 
eddig nem ejthette meg a vizsgálatokat. A vá-
rosban csak néhány ártézi kútból vettek min-
tát és ezekről a vegyvlzsgálat során kitűnt 
hogy kifogástalanok. Alapos azonban a pa-
nasz a tanvai kutakra, amelyek nyitottak és 
állandóan fertőződhetnek. 

A vegykisérleti állomás előkészületeket tett 
a széleskörű ivóviz-vizsgálatra. Nemcsak a vá-
roshan levő kutak vizét vizsgálják meg, ha-
nem kiter jesztik a vizsgálatot egész Csongrád-
és Csanád vármegye területére, sót Pestmegye 
déli részére is. Az állomás elsősorban az isko-
láktól, kórházaktól, éttermektől, korcsmáktól 
kér ivóviz-mintákat, majd az összes vasúti 
állomásokon szerez be ivóvizet vizsgálat cél-
jaira. A munka nagyobbára már csoportosítva 
van és az ősz folyamán egymásután többezer 
kát ivóvizét fogják kémiailag megvizsgálni. 

A vizsgálat eredményéhez képest az Alföld 
déli részén levő sokezer kutat három nagy cso-
portba fogják beosztani. Az első csoportba 
tartoznak „az ajánlható vizű kutak." A máso-
dik csoportba a kevésbé ajánlható kutak tar-
toznak, a harmadik csoportba azokat a kuta-
kat sorolják, amelyeknek vize fogvasztásra 
nem alkalmas. Az állomás akciót indit abban 
az irányban is, hogy a kutakat mindenütt cso-
portosításuk szerint kőtelezőleg táblával je-
löljék meg. Kecskeméten ezt már megvalósí-

tották és ha a községekben és tanyákon is meg-
jelölnék a kutakat, akkor hihetőleg jóval ke-
vesebb megbetegedés fordulna eló, mert ki-
mutatható tény, hogy számos betegség a fertő-
zött viz utján terjea. 

A vegyvizsgáló-állomás az ivóvizvizsgálato-
kat elsosorban a városban levő ártézi kutaknál 
ejti meg. A belvárosi ártézi kutak nagyiészét 
már megvizsgálták a közelmúltban, most a kül-
városi kutak vizére kerül sor Minden kútból 
félliternyi mintát vesznek elzárható üvegekbe 
és ezt a vízmennyiséget fogják többféle szem-
pontból elemezni. Ezután kerül sor a szeged-
környéki tanyai kutak vizsgálatára, de még az 
ősz folyamán felülvizsgálják Csongrád, Csa-
nád és Pestmegye déli részén levő kutakat. 

Nem érdektelen, hogy Szegeden a belterüle-
ten milyen mélységről táplálkoznak az ártézi 
kutak. A legmélyebb kut. amelyet négy évvel 
ezelőtt fúrtak, a városi gőzfürdő előtt van. Ez 
943 méteres és 57 fokos melegvizet ad. Van egy 
kut, amelynek mélysége 508 méter. A legtöbb 
ártézi kut Szegeden 230—275 méteres mély-
ségből tánlálkozik, három kut pedig 150 méter 
mélyről kapja a vizet. A belterületen ezidősze-
rint 27 ártézi kut van, ennek háromnegyedré-
sze 230 méter mélységű. Jellemző lehet az ártézi 
kutak elszaporodására, hogy jelenleg Szeged 
egész területén, beleértve a tanyai központokat 
is, 164 ártézi kut működik. Az utóbbi esztendő 
folyamán 54 ártézi kutat fúrtak, mindannyi 
230 méternél mélyebb területről táplálkozik. A 
szegedi ártézi kutak bővizüek és egészséges ivó-
vizet szolgáltatnak. Bizonyosnak látszik, hogy 
a kutvizsgálat során a szegedi ártézi kutak az 
első kategóriába lesznek sorolhatók. 

„ A grandiózus események után 
állandósítani kell a Dóm-téren 

az Qnnepl Játékokat" 
A szabadságáról visszaérkezett dr. Sovnogvrf Szilveszter polgármester 

a szegedi szabadtéri láiehok nagü slkererdl 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
S o m o g y i Szilveszter polgármester közel két 
hónapi távollét után csütörtökön este hazaér-
kezett Szegedre és pénteken délelőtt megjelent 
hivatalában. A polgármesteri hivatal tisztvi-
selőnői értesültek érkezéséről és íróasztalát ró-
zsacsokorral díszítették föl. 

A polgármester igen jó színben van, arca pi-
fient, látszik rajta, hogy heteken keresztül nem 
bíbelődött a város gondjaival. Szabadságának 
legnagyobb részét Felsőmagyar országon, Nyit-
ra megyében, apósának birtokán töltötte, ahová 
magyar újságok nem igen jutottak el. 

— Nagyon jól éreztem magamat — mondot-
ta a D é l m a g y a r o r s z á g munkatársának 
— rengeteget pihentem, igaz ugyan, hogy sza-
badságom egyrészét elrabolta a betegség. A leg-
nagyobb kánikulában meghűltem, influenzát 
kaptam és elég hosszú ideig lázam volt. De az-
után annál jobban élveztem a csöndet és a nyu-
galmat 
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(A kereszt jelében) 

A Paramount 3 és fél millió dolláros grandiózus 
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leg-
közelebb a Belvárosiban! 

— Két nappal ezelőtt érkeztem meg Buda-
pestre és csak ott értesültem azokról a gran-
diózus dolgokról, amelyek itt Szegeden történ-
tek. őszintén megmondom, hogy nem akartam 
elhinni a hireket, mert annak idején egyálta-
lán nem bíztam sem a Szegedi Hét, de még 
kevésbé a szabadtéri játékok sikerében. Ilyen 
hatalmas sikerre éppenséggel nem számíthat-
tam. Hiába, szenzációs ember Pásztor József, 
teljesítménye minden dicséretet és elismerést 
megérdemel. 

— Nagyon sajnálom, hogy nem nézhettem 
meg a Templom-tér színpadán Az ember tra-
gédiáját, mert erről a szabadtéri előadásról 
nagyszerű dolgokat hallottam. Azt hiszem, 
hogy most már tényleg állandósítanunk kell a 
Templom-téren ezeket az ünnepi játékokat, 
csak gondoskodni kell természetesen megfelelő 
külföldi propagandáról is. A hatalmas siker 
nagyrészben, talán döntő mértékben dr. vitéz 
S h v o v Kálmán altábornagy urnák köszön-
hető. aki tudomásom szerint a legteljesebb 
odaadással és lelkesedéssel állt az ügy szolgá-
latába és aki nélkül a szabadtéri játékok sem-
mi esetre sem kaphattak volna olyan tökéletes 
technikai lehetőséget. 

— Nagyon boldog vagyok — mondotta még 
a polgármester —, hogy pesszimista felfogásom 
ilyen csúfosan megbukott, hogy Szegedet a 
nagyszerű művészi produkció olyan hatalmas 
propagandához juttatta határokon innen is. 
tul is. 

Elmondotta még a polgármester, hogy Buda-
pesten eljárt a kultuszminisztériumban, mert 
érdeklődni szeretett volna a szegedi egyetem-
mel kapcsolatos tervekről. A minisztériumban 
azonban nem talált illetékeseket a szükséges 
felvilágosítások megadására. 

A polgármester pénteken átvette hivatalát dr. 
P á 1 f y József polgármesterhelyettestől, aki 
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viszont megkezdte, illetve folytatja a nyáron 
félbeszakított szabadságát 

Pénteken Szegedre érkezett T á b o r Kornél, 
az Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetségének 
igazgatója. Meglátogatta Pásztor József szer-
kesztőt és közölte vele az Idegenforgalmi Érde-
keltségének legmelegebb üdvözletét a szegedi 
rendezőség részére. Közölte ezenkivül Tábori 
Kornél, hogv ezentúl 

a külföldi propaganda előadásokba fel-

veszik Szegedet, 

természetesen teljesen díjtalanul. Az előadás 
céljaira 18—20 darab fényképet kért, amelyek 
alapján elkészülnének a diapozitivok. A fény-
képek egyrésze Szegedet, másrésze külön a 
Dóm-teret ábrázolja, a többi pedig Az ember 
tragédiája szabadtéri előadásának egyes jelene-
teiről készült felvétel. 

Az ember tragédiája szegedi szabadtéri elő-
adásával a külföldi és a belföldi lapok még 
egyre foglalkoznak és ugy a budapesti Idegen-
forgalmi Érdekeltségek Szövetsége, mint a sze-
gedi rendezőség azon dolgozik, bogy ezt a pro-
pagandát kimélyítse Szeged javára. A propa-
ganda természetesen Az ember tragédiája nép-
szerűsítésére is kiterjed, ami annyival könv-
nyebben megy, mert a kitűnő francia fordítás 
mellett nemrégen jelent meg az uj német és 
angol fordítás. Több budapesti lap megirta, 
hogv a szegedi siker nyomán foglalkoznak Pes-
ten azzal a gondolattal, hogy Az ember tragé-
diáját még az ősszel előadják a Margit-szige-
ten. Ez a terv cselekvésre késztette ugy a vá-
ros hatóságát, mint a Szegedi Szabadtéri Játé-
kok rendezőségét. A hatóság V o j n o v i c h 
Gézához, a Nemzeti Színház kormánybiztosá-
hoz fordult a szabadtéri játékok rendezősége 
pedig V o j n o v i c h Gézán kívül. S i p ő c z 
Jenő budapesti polgármester figyelmét hívta 
fel erre a méltatlan eljárásra, amely abban 
nyilvánulna meg, ha a szegedi gondolatot és 
kezdeményezést, — amely valósággal nemzet-
közi sikert vivott ki az ország második városa 
részére —, ilyen módon ki akarnák sajátítani. 

Iskoüatáska 
legolcsóbb Borbfcfy barandas. 
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Gyapjntonalak, Mez és DMC pamutok és cérnák 
Előrajzolt és kezdett modern és antik kézi 

Munkák. — Kiszolgálásunkkal arra törekszünk 
hogy vevőink állandó támogatását kiérdemel 
jük. — Előnyorndánk egész szeptember hónap 
han önköltségi áron áll vevőink rendelkezésére 
— Kérjük a Hölgyeiket, hogy ezt a költözköd 
síinkkel összefüggő különleges alkalmat has? 
nálja ki és ajánlják ösmeröseik fjgvelnuMM-


